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Migracja żelaza w indochinicie podczas jego
wygrzewania w 1100°C: badania EMPA i XRD
Iron migration in indochinite during heating in 1100°C:
EMPA and XRD investigation

Abstract. Iron reach tektite represented by indochinite was examined by using EMP and XRD
after 120 min long heating in oxide atmosphere at 1100°C. The electron microprobe analyses as
well as BSE images reveal loss of iron in tektite bulk composition. Iron as a element was
incorporated into a new, probable mineral phase that is mostly present on the surface of the
indochinite. Size and textural relation of the Fe-rich phase does not permit to analize it. XRD data
does not reveal presence of any mineral rich in Fe including metallic iron.
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Liczne badania (Basilevsky i in. 1983; Melosh 1989; Fel’dman 1990; Yakovlev
i in. 2000; Lukanin i Kadik 2007) dowiod³y, ¿e sk³ad chemiczny materia³u poim-
paktowego (tektyty) mo¿e ulegaæ zmianom w zale¿noœci od panuj¹cych warun-
ków. Sk³ad chemiczny tektytów zmienia siê podczas ich wietrzenia, które pojawia
siê w momencie ich zdeponowania na powierzchni ziemi w osadach syngenetycz-
nych z impaktem. Tektyty maj¹ ró¿ny sk³ad chemiczny, w zale¿noœci od rodzaju
ska³y z jakiej zosta³y utworzone. W ujêciu mineralogicznym jest to substancja
amorficzna reprezentuj¹ca szkliwo. Rzadko mo¿na dostrzec wystêpowanie inkluzji
mineralnych w objêtoœci tektytów. Analogicznie do szkliw ziemskich, tektyty wie-
trzej¹ do faz reprezentowane przez minera³y ilaste.

Tektyty mog¹ zawieraæ tak¿e inkluzje gazowe oraz wodê w swojej strukturze,
której zawartoœæ mo¿e byæ oszacowana na drodze wygrzewania tektytu w atmosfe-
rze tlenowej. Sytuacja ta by³a potwierdzona badaniami prowadzonymi m.in. przez
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Glassa i in. (1997). Doœwiadczenia te wykaza³y, ¿e tektyty mog¹ ulegaæ przetopie-
niu w temperaturze 1100°C bez utworzenia nowych faz mineralnych. W niniej-
szym artykule przedstawimy wyniki wygrzewania tektytu typu indochinit.

Materiał i metodologia

Do doœwiadczenia wybrano indochinit Lei Gong Mo. Szkliwo umieszczono
w pojemniczku korundowym a nastêpnie w piecu muflowym Heraeus K114
w temperaturze 1100°C na okres 5, a nastêpnie na 120 minut. Po dokonaniu
obserwacji tektyt wych³odzono wrzucaj¹c go do wody o temperaturze pokojowej.

Fragmenty tektytów zosta³y umieszczone w ¿ywicy i poddane badaniom za
pomoc¹ mikrosondy elektronowej (CAMECA SX-100) w Miêdzywydzia³owym
Laboratorium Mikroanalizy Minera³ów i Substancji Syntetycznych w Warszawie
(Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Geologii). Analizy w mikroobszarze by³y
wykonane z u¿yciem zestawu naturalnych i syntetycznych wzorców przy napiêciu
przyspieszaj¹cym 15 kV, natê¿eniu wi¹zki 20 nA w czasie zliczania równym 10 s
dla ka¿dego, mierzonego pierwiastka. Analizy dyfrakcyjne wykonano korzystaj¹c
z dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical PW3040/60 pracuj¹cym w geome-
trii Theta-Theta. Zastosowano nastêpuj¹ce warunki pomiarowe: krok przesuwu
0,02°2�; sta³a czasowa 600 s, zakres pomiarowy 2,5–80°2�.

Wyniki i dyskusja

Pierwszy etap doœwiadczenia polega³ na podgrzewaniu tektytu w temperaturze
1100°C przez piêæ minut. Po tym czasie nie stwierdzono ¿adnych zmian w szkli-
wie, w tym tak¿e obecnoœci pêcherzyków faz lotnych. Pomimo, ¿e materia³ zaraz
po wyjêciu z pieca by³ nagrzany do bia³oœci, po ostygniêciu nie uda³o siê stwierdziæ
¿adnych zmian strukturalnych. W zwi¹zku z powy¿szym pozostawiono indochinit
w temperaturze 1100°C na kolejne 120 minut. Po ponownym wyjêciu i ostudze-
niu stwierdzono, ¿e tektyt zmieni³ barwê z ciemnej, lekko oliwkowej na brunatno-
czerwon¹ (fig. 1).

Indochinity zawieraj¹ stosunkowo du¿¹ zawartoœæ ¿elaza (Koeberl i in. 1984,
Dunlap i in. 1998). Jego zawartoœæ waha siê od 3,0 do 4,0 (FeO %wag) (tab. 1;
an. 1-4).

Indochinity charakteryzuj¹ siê barw¹ ciemn¹: od brunatnej do czarnej. W wiê-
kszoœci przypadków ich fragmenty o gruboœci do 10 mm przepuszczaj¹ œwiat³o.
Pêcherzyki gazowe oraz inkluzje mineralne wystêpuj¹ rzadko. Indochinity s¹
homogeniczne w ca³ej swojej objêtoœci, co czêsto ujawnia siê w obserwacjach BSE
(fig. 2A).

Wypolerowane powierzchnie fragmentów indochinitów po próbie ich przeto-
pienia ujawni³y powstanie nowej fazy mineralnej (?), która pojawi³a siê na powierz-
chni topionych kawa³ków, jak równie¿ w przestrzeniach porowych (fig. 2B).
Makroskopowo mo¿na dostrzec wspomnian¹ pow³okê jako warstwê anizotropow¹
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o barwie rudo-br¹zowej. Nowo utworzona faza tworzy cienk¹ pow³okê (1–2 �m)
o niejednolitej teksturze, co uniemo¿liwia dokonanie pomiaru jej sk³adu chemicz-
nego za pomoc¹ mikrosondy elektronowej. Zawartoœæ ¿elaza w indochinicie po
próbie przetopieniu uleg³a zmianie i zawiera siê w przedziale od ok. 3,0 do 3,5
(FeO %wag.) (tab. 1; an. 5–8).

Tabela 1. Zawartość żelaza obliczona na podstawie mikrosondy elektronowej dla indochinitu przed (an.
1–4) i po (an. 5–8) przetopieniu.

nr analizy 1 2 3 4 5 6 7 8

FeO (wt%) 3,998 3,054 3,620 3,531 2,973 3,252 3,348 2,954

Na dyfraktogramie indochinitu stwierdzono wystêpowanie szerokich, rozmy-
tych pasm dyfrakcyjnych pochodz¹cych od ugiêcia promieni rentgenowskich na
czêœciowo spolimeryzowanym szkliwie. Mimo zastosowania d³ugiej sta³ej czasowej
nie stwierdzono wystêpowania substancji krystalicznych w badanym materiale,
gdy¿ na dyfraktogramie nie zaznaczy³y siê ¿adne refleksy. Na dyfraktogramie prób-
ki zmienionej i naturalnej w zakresie 6,5 do 38°2� pojawia siê g³ówne, asymetry-
czne pasmo, z maksimum dla teoretycznej p³aszczyzn sieciowych o odleg³oœci
3,9 Å (fig. 3).

Na podstawie powy¿szego, mo¿na stwierdziæ, ¿e czêœæ ¿elaza zosta³a urucho-
miona ze struktury tektytu podczas wygrzewania i pos³u¿y³a do utworzenia siê
nowej fazy wzbogaconej w ¿elazo. Czêœciowa dekompozycja tektytu, migracja Fe
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Fig. 1. Indochinit po 120 minutach wygrzewania w temperaturze 1100oC. Wielkość okazu 2 cm.



oraz formowanie siê pow³oki wzbogaconej w ¿elazo mog³o mieæ charakter proce-
sów metasomatycznych.

W celu identyfikacji fazy mineralnej buduj¹cej pow³okê powsta³¹ poprzez
wygrzewanie indochinitu w wysokiej temperaturze, potrzebna jest wiêksza, jedno-
rodna powierzchnia ze wspomnian¹ faz¹. Umo¿liwi to analizê w mikroobszarze.
W tym celu, autorzy bêd¹ starali siê wykonaæ wiêcej przekrojów przez fragmenty
ogrzewanego tektytu lub/i dalsze wygrzewanie badanego materia³u, co mo¿e spo-
wodowaæ pojawienie siê znacznie wiêkszych powierzchni z now¹, bogat¹ w Fe fazê.

Niniejsze doœwiadczenie potwierdza fakt, ¿e do przetopienia tektytów potrzebna
jest temperatura nie mniejsza ni¿ 1200–1300°C w warunkach normalnych. Sytua-
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Fig. 2. Powierzchnia indochinitu przed (A) i po (B) procesie wytapiania. Zdjęcia BSE. Epx – żywica;
Ind – indochinit i Fe*– warstwa nowo powstałego związku wzbogaconego w żelazo.

Fig. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie indochinitu naturalnego (górny wykres) i zmienionego termicznie
(dolny wykres), z widocznymi liniami wzorców � Fe.



cja ta, ma potwierdzenie w analogach naturalnie wystêpuj¹cych ska³ na Ziemi-
szkliwach np. typu bazaltowego. Bazalty topi¹ siê w interwale ok. 1000–1500°C,
natomiast homogeniczne szkliwo wulkaniczne 1400–1500°C (Scarfe 1997).
Ponadto, w badanych pracach traktuj¹cych o punkcie topnienia szkliw wulkanicz-
nych nie odnotowano migracji ¿elaza w analogiczny sposób, przedstawiony
w niniejszym artykule.
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